
موضوع ياران�ه پنهان و لزوم جراح�ي آن، از دو 
سال گذش�ته به طور ويژه در دس�تور كار قرار 
گرفت و اي�ن روزه�ا بحث هاي بيش�تري روي 
اين موض�وع مي ش�ود؛ بنزي�ن هم ب�ه عنوان 
اصلي ترين حام�ل انرژي نيز بيش�تر از س�اير 
حامل ه�ا در تيررس مباحث قرار گرفته اس�ت. 
مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
از وجود ۶۳ميليارد دالر يارانه پنهان س��خن گفته 
اس��ت. او يارانه حامل هاي ان��رژي را نيز نزديك به 
يك هزار و ۷۰۰ميليارد تومان برآورد كرده و گفته 
اس��ت: يك عده كه وضعيت مالي مطلوبي دارند و 
داراي اموال و دارايي زيادي هستند، بيشترين سهم 
را مي برند، اما يك فرد روستايي سهم بسيار اندكي 

از يارانه انرژي دارد. 
وي اين را هم گفت زماني كه مي خواس��تيم يارانه 
نقدي پرداخت كنيم، مي گفتند بايد يارانه ها همسان 
باشد، اما نمي دانيم چرا در مورد يارانه انرژي هر وقت 

كه بحث اصالح مطرح ب��ود، چنين حمايتي وجود 
نداشت و حساسيتي ايجاد نمي شد؛ چون يكسري 
رسانه در اختيار داش��ته و آنقدر قدرت داشتند كه 
مانع از اين تعديل شوند. همين اظهارات موجب شد 
تا مباحث درباره يارانه پنهان بيشتر از گذشته فضاي 

رسانه اي را به خود مشغول كند.
 روز گذشته، مسعود خوانساري در نشست هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به آمار رئيس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس آمار آژانس 
بين المللي انرژي از س��ال 2۰1۰ تا س��ال 2۰2۰، 
98۶ميليارد دالر يارانه انرژي در ايران پرداخت شده 
كه معادل 98ميليارد دالر يارانه انرژي در سال است، 
اما اگر همان رقم ۶۳ ميليارد دالر سازمان برنامه و 
بودجه را در نظر بگيريم، اين يعني به هر نفر ايراني 
در سال 19ميليون تومان يارانه تعلق مي گيرد كه 
اگر به صورت هدفمند درصدي از آن را به بخش هاي 
آس��يب پذير بدهيم، اقتصاد كش��ور به حركت در 

مي آيد و از آسيب بيشتر دهك هاي پايين جلوگيري 
مي كند، زيرا اكنون بيشترين سود را از يارانه بنزين 

دهك هاي باال مي برند. 
  اختالف طبقاتي

مس��عود خوانس��اری اضافه كرد: ادامه روند فعلي 
موجب افزايش اختالف طبقاتي مي ش��ود، ضمن 
اينكه آثار مثبتي هم در رفاه مردم نخواهد داشت، 
بلكه با كنترلي ك��ه روي قيمت ها صورت مي گيرد 
از آزادسازي قيمت ها جلوگيري مي كند و موجب 
مي شود كاال و محصوالت توليدي در كشور به خارج 
از كشور قاچاق شود. خوانساري گفت: اگر قرار است 
اقتصاد كشور ساماندهي شود، دولت بايد به دو نكته 
توجه كند؛ نخست بحث يارانه هاي پرداختي و دوم 
يكنواخت كردن نرخ ارز اس��ت، زي��را همچنان ارز 
ترجيحي را پرداخت مي كنيم و در بودجه امسال هم 

اين ارز آمده است. 
وي افزود: اميدوارم هر چه زودتر طرح هدفمندكردن 

يارانه ها و حذف ارز چند نرخي در دستور كار دولت 
قرار گيرد، ضمن اينكه مهم ترين بحثي كه مي تواند 
در دستور كار دولت باشد، جلوگيري از تورم است 
كه همچنان به اقتصاد كشور آسيب مي زند. از اين 
رو درخواس��ت ما اين است نخستين اولويت دولت 
به ويژه مس��ئوالن اقتصادي و مع��اون اول دولت، 

جلوگيري از تورم بيشتر در روز هاي آينده باشد. 
در همين خص��وص، ابوالفضل ابوتراب��ي نماينده 
نجف آباد در مجلس يازدهم در رابطه با اش��كاالت 
سيستم كنوني نظام پرداخت يارانه ها گفت: اشكال 
اول كه عرض كردم مس��ئله اسراف است، در دهك 
برخ��وردار و بااليي مي��زان بهره من��دي و مصرف 
يارانه هاي پنه��ان 2۵ برابر ده��ك كم برخوردار و 
آسيب پذير است و اين خود نشان دهنده بي عدالتي 
و نابرابري اس��ت. همچنين جمعيتي حدود ۴- ۵ 
ميليون نفر از اتباع در حال استفاده از يارانه پنهان 

هستند. 
در همين ب��اره، اميد حاجتي، مديرعامل س��ازمان 
هدفمندس��ازي يارانه هاي كشور با اش��اره و مرور 
موضوع��ات مختلف و نگ��رش در نظ��ام پرداخت 
يارانه ها و ذي نفعان آن در سطح خانوار و باز مديريت 
يارانه هاي پنهان و اولويت بندي حذف تمام يا قسمتي 
از يارانه پنهان، عنوان كرد: در اين بازنگري به ويژه در 
حوزه پرداخت يارانه هاي پنهان نه تنها بايد طوري 
عمل شود كه حداقل هزينه ها به بخش هاي مختلف 
توليد كاال و خدمات تحميل و از آثار و تبعات س��وء 
آن جلوگيري شود، بلكه بايد اين تصميم، منجر به 
رفاه خانوار ايران��ي و همچنين افزايش و بهبود رفاه 

اجتماعي در كشور شود. 
وي به بررسي پيشنهاد كارشناسي زير مجموعه هاي 
كارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازي يارانه ها اشاره 
كرد و افزود: اصالح نظام پرداخت يارانه هاي نقدي به 
خانوار براساس سقف منابع پيش بيني شده در بودجه 
سال آينده و بازمديريت و كاهش تمام يا قسمتي از 
يارانه هاي پنهان اعطايي در حوزه انرژي، كاال هاي 
اساسي، نهاده هاي كشاورزي، دارو تجهيزات پزشكي 
مورد نظر است كه مي بايست تمامي اين پيشنهادات 

به بهبود شرايط مردم و جامعه منجر شود. 
اين اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود ك��ه بنا بر 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در سال 1۳98، 
۷9 درص��د يارانه ب��ه خانواده ها از طري��ق افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي و بقيه از منابع ديگر تأمين 

شده است. 

بي�ش از يك ميلي�ون واح�د مس�كوني خالي 
از س�كنه ب�ه س�ازمان ماليات�ي در راس�تاي 
اج�راي م�اده ۵۴ مك�رر قان�ون ماليات ه�اي 
مس�تقيم معرفي ش�ده اند، اين درحالي اس�ت 
كه براس�اس آمارها ح�دود 2/۵ ميلي�ون واحد 
مس�كن خال�ي در س�طح كش�ور وج�ود دارد. 
به گزارش تسنيم، ماليات و درآمدهاي مالياتي يكي 
از ابزاره��اي دولت در اجراي سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت و در زمان حاضر به دلي��ل ناترازي 
بودجه دولت، يكي از راهكارهاي اصل جبران كسري 
بودجه اتكا به درآمدهاي پايدار مالياتي است. به عقيده 
كارشناسان موضوع وصول ماليات از خانه هاي خالي 
نيز مي تواند در اين حوزه مؤثر باشد. براساس قانون 
بودجه س��ال جاري، كل منابع دولت ح��دود هزار 
و 28۰ ه��زار ميليارد تومان اس��ت ك��ه بايد حدود 
۴۰۰هزارميليارد تومان از محل واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و رقمي نزديك به همين عدد نيز از محل 
واگذاري دارايي هاي مالي تأمين شود. همچنين در 
قانون بودجه بر وصول 2۷۰ هزار ميليارد تومان درآمد 
مالياتي تصريح شده است. با توجه به تداوم مشكالت 
فروش نف��ت و همچنين ابهامات ج��دي در فروش 
2۵۰هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي در 
بازار سهام، بايد منابع قابل توجهي براي پوشش كسري 

بودجه از محل وصول ماليات تأمين شود. 
يكي از نكات جالب توجه در اين خصوص عزم مجلس 
شوراي اس��المي بر تصويب قوانين مرتبط با حوزه 

ماليات است، بر اين اساس تصويب قوانيني همچون 
وصول ماليات از خانه هاي خالي و همچنين وصول 
ماليات از خانه ه��ا و خودروهاي لوك��س در قانون 
بودجه 1۴۰۰ نمونه اي از اين موضوع است. مجلس 
شوراي اسالمي قانون اجراي اخذ ماليات بر خانه هاي 
خالي را به منظور ثبات درآمدهاي اقتصادي و اجراي 
عدالت اقتصادي با هدف اصالح نظام درآمدي دولت 
با افزايش س��هم درآمدهاي مالياتي در سياس��ت 
هفدهم اقتصاد مقاومتي تصويب كرد كه اين اقدام 
افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در كل بودجه كشور 
مي باشد و متأسفانه حجم زيادي از درآمدهاي بودجه 

و درآمدهاي دولت سابق يازدهم و دوازدهم از محلي 
غي��ر از ماليات بود كه نتيجه اين سياس��ت گذاري، 
زماني كه مشكل فروش نفت براي دولت ايجاد شد، 
آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تأمين كند 
و دچار كسري بودجه شد قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي با وجود تصويب در ۵آذر 1۳99 توسط مجلس 
و تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 2۶ آذر، فعالً به كسب 
درآمد مالياتي چنداني براي خزانه دولت منجر نشده 
است. در زمان حاضر قيمت هر مترمربع مسكن در 
شهر تهران به بيش از ۳۰ ميليون تومان رسيده است، 
در حالي كه وصول اين ماليات كنار تأكيد بر پيگيري 

ماليات از خانه هاي لوكس كه اتفاقاً در قانون بودجه 
نيز بر آن تأكيد شده، مي توانس��ت آثار تنظيمي و 

رگوالتوري مشخصي بر بازار مسكن داشته باشد. 
گفتني اس��ت، تبصره مرتب��ط با قان��ون ماليات بر 
خانه هاي خالي با وجود تصويب در آذر 1۳99هنوز 
وضعيت مشخصي ندارد، البته در تازه ترين اظهارنظر 
در اين ح��وزه رئيس س��ازمان ام��ور مالياتي اعالم 
كرده است: از دي ماه برگ هاي تشخيص مالياتي به 
صاحبان خانه هاي خالي ابالغ خواهد شد، نخستين 
سري از برگ هاي تشخيص مالياتي از دي سال جاري 
ابالغ مي ش��ود، در واقع اين امر در مقطع س��ه ماهه 
پاياني سال عماًل نمي تواند منجر به وصول درآمد در 

سال جاري براي دولت شود. 
به نظر مي رسد، ابتدا بايد اطالعات امالك كه در اختيار 
ارگان هايي چون سازمان ثبت اسناد و امالك، اتحاديه 
مشاوران امالك، سازمان اوقاف و امور خيريه، بنياد 
مسكن، سازمان شهرداري ها و دهياري ها، شهرداري 
تهران و.. است تجميع شود، اما ظاهراً سامانه مربوطه، 

به اطالعات اين دستگاه ها وصل نيست. 
به عبارت ساده تر بهتر بود طي يك فرآيند هوشمند، 
مشخص جهت شناسايي واحدهاي خالي آن هم در 
مقياس حداكثري در دستور كار دو وزارتخانه اقتصاد و 
راه شهرسازي قرار مي گرفت و در گام بعدي با سرعت 
باالتري اقدام براي صدور برگ هاي تشخيص مالياتي 
انجام مي شد تا آثار تحولي اين حركت بر بازار مسكن 

و همچنين منابع بودجه دولت مشهودتر مي شد. 

يك مقام مسئول گفت: براساس مستندات 
قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني 
۵۰ درص�د افزايش يافت�ه، اما اي�ن امر در 
تحلي�ل دالي�ل افزاي�ش قيم�ت نهاده ها 
در داخ�ل كش�ور مغف�ول مان�ده اس�ت. 
س��يدجالل طيباً طيب��ا، عضو هيئ��ت مديره 
اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه بر اساس 
مستندات، قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي 
جهاني ۵۰ درصد افزايش يافته، اما اين امر در 
تحليل داليل افزايش قيمت نهاده ها در داخل 
كشور مغفول مانده است. اظهار كرد: موضوعي 
كه همواره در اين روزها به آن پرداخته مي شود 
عدم تأثير يارانه پرداختي از طريق ارز ۴ هزار و 
2۰۰ توماني روي كاالهاي نهايي مورد مصرف 
مردم و نقش واردكنندگان در قيمت كاالهاي 

اساسي است. 
وي اف��زود: نكت��ه مغف��ول مان��ده در اي��ن 
فرآين��د نقش تغيي��رات قيمت ه��اي جهاني 
نهاده ها و افزايش س��اير هزينه ه��اي داخلي 
 در باال رفت��ن قيم��ت كاالي نهاي��ي در بازار 

داخلي است. 

طيباً طيب��ا ادامه داد: بر اس��اس مس��تندات 
موجود، نرخ رش��د بهاي جهاني نهاده ها از تير 
1۳99 تا تير 1۴۰۰ براي سه گروه نهاده شامل 
ذرت، جو و كنجاله س��ويا بالغ ب��ر ۵۰ درصد 

بوده است. 
عض��و هيئت مدي��ره اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور اي��ران تصريح كرد: نرخ 
مصوب فروش داخل��ي در اي��ن فاصله زماني 
ميانگي��ن كمت��ر از ۳۰ درصد افزاي��ش پيدا 
كرده و اين در حالي است كه ساير هزينه هاي 
واردكنندگان از جمل��ه نقل و انتقال ارز خارج 
از شبكه بانكي، دموراژ ناشي از توقف كشتي ها 
در بنادر، هزينه ه��اي تأخي��ر در پرداخت به 
فروشندگان خارجي و حتي هزينه هاي داخلي 
ناشي از تخليه و انبارداري كاال در بنادر افزايش 

چشمگيري داشته است. 
اين مسئول صنفي خاطرنشان كرد: با توجه به 
افزايش تمامي هزينه هاي مؤثر در واردات كاال، 
تعداد قابل توجهي از شركت هاي واردكننده از 
چرخه واردات اين كاالها خارج ش��ده و مابقي 
شركت ها با زيان يا سودهاي اندك به فعاليت 

خود ادامه مي دهند. 

شبكه قماربازان ۶۰ درصد كم شده استداليل گراني نهاده هاي دامي
معاون فناوري هاي نوين بان�ك مركزي با بيان 
اينكه با اقدام�ات بانك مركزي ب�راي مقابله با 
قمار، ۶۰ درصد از شبكه قماربازان كاهش پيدا 
كرده است، گفت: با اقدامات اين بانك در مقابله با 
حساب ها و كارت هاي اجاره اي فعال در حوزه قمار 
نسبت سهم اين موضوع در اين زمينه كم شده و 
اجاره كارت هاي اجاره اي را باال برده و متوس�ط 
درآمد قماربازي از اين محل را حدود 2۰ درصد 
در مقايس�ه با مبلغ هاي قبلي كم كرده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، مهران محرميان در نشس��تي 
خبري درباره اقدامات اين بانك در راستاي مقابله 
با قمار و شرط بندي سايبري اظهار كرد: برخي از 
كشورها قانون خاصي براي مبارزه با قمار غيرمجاز 
دارند و در ايران قانون مجازات اسالمي خيلي سال 
پيش نوشته است و موارد ۷۰۵ تا ۷11 اين قانون 
به قمار مربوط است كه با توجه شرايط فعلي كفاف 
مقابله با فعاليت هايي كه در حوزه قمار رخ مي دهد 
را نمي دهد. در اين راستا، در حال حاضر كميسيون 
اقتصادي مجل��س در اليحه اي در حال بررس��ي 
بخش هاي مرتبط با قمار در قانون مجازات اسالمي 

است تا خألهاي موجود را برطرف كند. 
وي افزود: س��ه راهبر اصل��ي در اقدام��ات بانك 

مركزي براي مقابل��ه با قماربازي مد نظر اس��ت 
كه اولين آن هوش��مندي نظارت است كه از اين 
طريق اكنون كس��ي كه در حال قماربازي است، 
تحت رصد و شناس��ايي قرار دارد و اين موضوع به 
صورت ارسال پيامك هاي هشداري و اخطاري به 
اطالع آنها مي رسد. در اين بين، كساني كه پيامك 
دريافت كرده اند، بيش از ۷۵ درصد آنها ديگر قمار 

نمي كنند. 
محرميان ادامه داد: دومين راهبرد بانك مركزي 
مش��اركت جدي با قوه قضائيه و پليس فتا براي 
اقدام��ات الزم در ح��وزه قم��ار اس��ت. اقدامات 
آگاهي رساني، تشويقي و تنبيهي نسبت به فعاالن 
حوزه قمار سومين راهبرد بانك مركزي براي مقابله 
با قمار است كه اين اقدام براي هزينه دار كردن قمار 
كردن انجام مي شود و در سال 1۳98 كه شروع به 
جريمه كردن درگاه هاي اينترنتي پرداخت فعال 
در قم��ار كرديم، ظرف م��دت كوتاهي آنها جمع 
ش��دند. پس از اين اقدام در حال اقدام تنبيهي در 
مقابل فعاليت هاي قمار در كارت به كارت هستيم 
كه طبق اعالم نهادهاي ضابط در اين زمينه از آبان 
سال گذشته سهم فعاليت هاي قمار در حوزه كارت 

به كارت ۶۰ درصد كاهش يافته است. 

صدور برگ تشخيص مالياتي براي بيش از يك  ميليون واحد خالي 
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سهم ۲۰برابري دهك هاي باال از يارانه بنزين
اصالح نظام يارانه و حذف بخشي از يارانه پنهان، به طور جدي در حال بررسي است 

انتقام گازي روس ها از اروپا
مخالفت شركت گازپروم روسيه براي افزايش صادرات گاز به اروپا 
از طريق اوكراين، قيمت گاز را در اين قاره 1۰درصد باال برده است. 
به گزارش اويل پرايس، اقدام روسيه براي حداقل نگه داشتن صادرات گاز 
به اروپا بدين معناست كه اروپا نمي تواند قبل از فرارسيدن زمستان ذخاير 
كافي گاز داشته باش��د. ذخاير گاز اروپا تنها ۷2درصد ظرفيت آن است. 
اروپا بيش از يك دهه است كه در اين زمان از سال چنين سطح پاييني از 
ذخاير گاز را تجربه نكرده است. گازپروم تنها يك سوم ظرفيت انتقال گاز 
از خط لوله يامال به اروپا را براي ماه اكتبر ثبت كرده است و هيچ صادرات 
اضافه اي از طريق اوكراين نخواهد داشت. شاخص قيمت گاز طبيعي در 
اروپا بيش از 1۰ درصد در روز دوشنبه افزايش يافته است. قيمت گاز براي 
تحويل در ماه اكتبر بي��ش از 11 درصد، جهت تحوي��ل در ماه نوامبر 
بيش از 1۴درصد و در ماه دس��امبر حدود 1۵درصد باال رفته اس��ت. 
قانونگذاران اروپا از كميسيون اروپا خواسته اند، گازپروم را مجبور كند 
به قراردادهاي فعلي پايبند بماند. ش��ركت گازپروم، اروپا را مقصر اين 
بحران مي داند؛ اروپا ۶۶ميليارد متر مكعب گاز طي 2۰2۰ و 2۰21 از 
ذخاير خود برداشت كرده كه باعث تأخير سه هفته اي در عرضه جديد 

گاز شده است. 
----------------------------------------------------

سقوط وحشتناك قيمت ارزهاي ديجيتالي
درص�د   2۰ ت�ا   1۰ بي�ن  ديجيتال�ي  ارزه�اي  از  بس�ياري 
دادن�د.  دس�ت  از  س�اعت   2۴ ط�ي  را  خ�ود  ارزش 
به گزارش سي ان بي س��ي، ارزش بازار ارزهاي ديجيتالي در بيستمين 
روز س��پتامبر بار ديگر به زير 2 تريليون دالر برگشت. در همين زمان 
السالوادور كه به عنوان نخستين كشور جهان بيت كوين را به عنوان پول 
رسمي پذيرفته اس��ت، اقدام به خريد 1۵۰ بيت كوين كرد. السالوادور 
اكن��ون ۷۰۰بيت كوين در اختي��ار دارد. نايب بوكل��ه، رئيس جمهور 
الس��الوادور در توييتي نوش��ت: كش��ور در كف قيمتي اقدام به خريد 
بيت كوين كرد. يك نصيحت: در كف قيمتي خريد كنيد تا نوس��انات 

بازار نتواند به شما آسيبي برساند!
با افزايش ميزان استفاده از رمزارزها در اقدامات مخرب هكرها و مجرمان 
اينترنتي، منابع آگاه از بررسي اقدامات ممكن از سوی دولت بايدن براي 
مقابله با مجرماني خبر داده اند كه با حمالت باج افزاري از قربانيان خود 
طلب پرداخت ارزهاي ديجيتالي را مي كنند. دولت بايدن اميدوار است 
جلوي دسترس��ي مجرمان اينترنتي به درگاه هاي پرداخت متصل به 
ارزهاي ديجيتالي را بگيرد، چراكه اين مسئله در حال تبديل شدن به 

يك تهديد واقعي براي امنيت ملي امريكاست. 
رئيس بان��ك مركزي اروپا كه س��ابقه طوالني در حمله ب��ه رمزارزها 
دارد، در س��خنان جديدي ارزهاي ديجيتالي را مشكوك و پرريسك 
دانسته و افزوده است: نبايد آنها را به عنوان طبقه جديدي از ارز در نظر 
گرفت. كريستين الگارد با انتقاد از مصرف باالي انرژي براي استخراج 
رمزارزها گفت: مي توان به جاي اسكناس، چيزي با كاركرد مشابه را 
به شكل ديجيتالي داش��ت، اما اين كار بايد توسط بانك هاي مركزي 

انجام شود. 
در حال حاض��ر ۴2 درص��د كل بازار ارزه��اي ديجيتال��ي در اختيار 
بيت كوين و 1۷درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 12 سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
----------------------------------------------------

نگراني ايرالين ها از قيمت نفت
 مقامات هوان�وردي هند اع�الم كرده ان�د ظرفيت نفت بش�كه اي 
۶۰ تا ۶۵ دالر را دارند و شرايط فعلي براي آنها رضايت بخش نيست 
چون ب�ا افزايش ش�ديد قيمت س�وخت هواپيما مواجه ش�ده اند. 
به گزارش مينت، تقاضا براي س��وخت هواپيما طي سال هاي 2۰2۰ و 
2۰21 به خاطر همه گيري كرونا به شدت كاهش يافت، به طوري كه 
ش��ركت هاي هواپيمايي ظرفيت پروازهاي خود را در بحبوحه سقوط 
حمل و نقل هوايي كاه��ش دادند، اما فروش س��وخت هواپيما در هند 
رو به بهبود اس��ت، چون دولت اين كشور به ش��ركت هاي هواپيمايي 
اجازه داد تا 8۵ درصد ظرفيت قبل از كرونا پرواز داشته باشد و انتظار 
مي رود ظرفيت اين شركت هاي هواپيمايي تا پايان سال جاري ميالدي 

تكميل شود. 
تقاضا براي س��وخت هواپيما از طرف ش��ركت هاي هواپيمايي در حال 
حاضر ۶۰ درصد سطح قبل از بحران كروناست. مقامات شركت بازاريابي 
نفت هند انتظار دارند تقاضا براي س��وخت هواپيما تا پايان سال جاري 
ميالدي به 8۵ درصد و تا مارس 2۰22 به 1۰۰ درصد سطح قبل از كرونا 
برسد، اما قيمت سوخت هواپيما به شدت در هند افزايش يافته است كه 
مانع احياي صنعت هوانوردي در اين كشور مي شود. اين شركت ها هم 
چاره اي ندارند جز اينكه قيمت باالتر سوخت را به هزينه مسافران منتقل 
كنند. مقامات هوانوردي هند اعالم كرده اند ظرفيت نفت بشكه اي ۶۰ 
تا ۶۵ دالر را دارند و شرايط فعلي براي آنها رضايت بخش نيست. قيمت 
نفت طي يك سال گذش��ته از ۴۰ دالر در هر بش��كه به حدود ۷۰ دالر 
رسيده است. هزينه سوخته هواپيما حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد كل هزينه 

شركت هاي هواپيمايي را تشكيل مي دهد. 

4۲ درصد پرداخت هاي بين المللي با يوآن
محتاطان�ه«  و  »پيوس�ته  برنامه ري�زي  ح�ال  در  چي�ن 
ب�راي بين الملل�ي ك�ردن »ي�وآن« اس�ت و در ح�ال حاض�ر 
پرداخت ه�اي بين الملل�ي ب�ه ي�وآن ۴۶/2 درص�د از مجم�وع 
پرداخت ه�اي بين الملل�ي را ب�ه خ�ود اختص�اص داده اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، چين در حال برنامه ريزي »پيوسته و محتاطانه« 
براي بين المللي كردن ارز خود »يوآن« است و بانك مركزي اين كشور 
نيز متعهد شده است، نظارت بر جريان سرمايه هاي فرامرزي را تقويت 

و از خطرات ساختاري جلوگيري كند. 
بر اساس اعالم اين بانك، انتظار مي رود توافق نامه مشاركت اقتصادي 
جامع منطقه اي )RCEP(، روابط تجاري ميان كش��ورها در منطقه 
آس��يا- پاس��فيك را تقويت و فرصت هاي بيش��تري براي اس��تفاده 
 از ي��وآن در پرداخت ه��اي دوجانب��ه و فعاليت هاي س��رمايه گذاري 

ايجاد كند. 
اين توافق نامه در اواخر س��ال 2۰2۰ در يك نشست آنالين مجازي 
اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آس��يا به ميزباني ويتنام منعقد شد. 
دولت چين بر اس��اس توس��عه س��ريع پرداخت هاي تجاري با يوآن، 
به دنبال افزايش اس��تفاده از اين ارز در تجارت الكترونيك فرامرزي 

است. 
بانك خلق چين اعالم كرد: در حال برنامه ريزي براي بررسي گزينه هاي 
بيش��تر براي س��رمايه گذاري و تأمين مالي با يوآن اس��ت. اين بانك 
همچنين گام هايي براي همكاري ارزي با ساير كشورها برخواهد داشت 

و زيرساخت هاي اين امر را بهبود خواهد داد. 
پرداخت هاي بين المللي كه به يوآن در سال 2۰2۰ به ۳9/28 تريليون 
يوآن )۳9/۴تريليون دالر( رسيده اس��ت، افزايش ۳/۴۴درصدي را در 
مقايسه با سال پيش از آن نشان مي دهد. در عين حال، پرداخت هاي 
بين المللي به يوآن 2/۴۶درصد از مجموع پرداخت هاي بين المللي را به 

خود اختصاص داده است كه باالترين رقم در تاريخ به شمار مي رود. 
پكن از سال 2۰۰9 تالش مي كند تا نفوذ يوآن را در جهان افزايش دهد 
و وابستگي به دالر امريكا در تجارت و سرمايه گذاري را كاهش دهد. اين 
كشور تالش مي كند تا موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيره برتر جهان را 

نيز به چالش بكشد. 

  مالیات

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,530-48,150توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,330-25,440البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,0700سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

320-18,900آلومينيوم ايران 
1,160-22,100آلومراد

24,200230كاشي  الوند
147-3,869داروسازي  امين 

1,090-37,000معدني  امالح  ايران 
660-12,570آسان پرداخت پرشين

800-17,670سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,950-37,100آبسال 

2,04010بيمه آسيا
540-10,970سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,150380آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
120-5,510سرمايه گذاري پرديس

18-1,242صنايع  آذرآب 
51-3,220سايپاآذين 
1,500-41,100معادن  بافق 

760-26,090مس  شهيدباهنر
2,60953بيمه البرز

114-4,582سرمايه گذاري بوعلي 
250-8,100سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

270-25,460گروه  صنعتي  بارز
310-5,910بيمه دانا

3,430-65,550بهنوش  ايران 
1,390-28,350فجر انرژي خليج فارس

2-1,703گروه بهمن 
100-1,907سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

130-5,960بانك خاورميانه
1,37265بيمه ملت

69-3,785بانك ملت
670-12,730بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,870-66,720پتروشيمي بوعلي سينا
25-2,862بانك پارسيان 

60-14,880بانك پاسارگاد
280-25,000پست بانك ايران

1,980-37,790گروه دارويي بركت
76-2,190بانك صادرات ايران

130-2,479بين المللي توسعه ساختمان
95-2,260بانك تجارت

7,81020بيمه ما
570-11,820چرخشگر

800-15,500كشت  و صنعت  چين  چين
1-3,990توليدي چدن سازان

1,210-27,620معدني وصنعتي چادرملو
160-6,770سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

330-6,280كمباين  سازي  ايران 
4,420-130,000كربن  ايران 

1,530-29,120داروسازي  ابوريحان 
1,030-19,700داده پردازي ايران 

100-16,570البرزدارو
780-14,910داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,570-30,380داروپخش  )هلدينگ 
1,430-27,360شيمي  داروئي  داروپخش 

650-18,520داروسازي  فارابي 
40-14,940داروسازي  جابرابن حيان 

250-4,910داروسازي  كوثر
2,280-43,330دارويي  لقمان 
9,390-178,510معدني  دماوند

23,680790دوده  صنعتي  پارس 
1,560-29,650داروسازي  اسوه 

1,660-31,620كارخانجات داروپخش 
1,750-33,380درخشان  تهران 
44,3301,340دارويي  رازك 
430-18,740سبحان دارو

630-19,620داروسازي  سينا
20,240960گروه دارويي سبحان

570-21,010سرمايه گذاري دارويي تامين
340-6,530داروسازي زهراوي 

310-5,900تجارت الكترونيك پارسيان
194-3,725بيمه اتكايي امين
2,160-43,980داروسازي  اكسير
840-16,090فوالد آلياژي ايران

720-27,290فوالد اميركبيركاشان
310-7,430فيبر ايران 

1,460-27,830فوالد خراسان
210-16,990فوالد خوزستان

80-19,900فنرسازي زر
320-10,390فوالد مباركه اصفهان

6,610220فروسيليس  ايران 
930-31,340فرآوري موادمعدني ايران 

31,30030غلتك سازان سپاهان
33,5701,590پارس فوالد سبزوار

460-30,460فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
1,590-30,350پديده شيمي قرن

7,400350گروه صنايع بهشهرايران 
29-3,685گلوكوزان 

360-13,990سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
80-14,270سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,190-98,740قنداصفهان 
1,690-32,290كارخانجات  قند قزوين 

131-2,500قطعات  اتومبيل  ايران 
660-15,580شهد

1,180-22,520قند لرستان 
1,490-28,490قند مرودشت 

2,390-45,600قند نيشابور
430-22,120معدني و صنعتي گل گهر

109-2,700بيسكويت  گرجي 
128-2,635گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

110-8,250فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
180-3,434قند ثابت  خراسان 

1,500-36,510گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
220-7,620گلتاش 

211-4,064حمل و نقل بين المللي خليج فارس
1,700-32,450حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

220-9,950شركت ارتباطات سيار ايران
180-6,190حفاري شمال

1,020-19,540حمل ونقل توكا
330-8,450داده گسترعصرنوين-هاي وب

720-15,520ايران ارقام 
190-7,460سرمايه گذاري اعتبار ايران

49-1,955ايران  خودرو
150-5,300سرمايه گذاري خوارزمي

910-21,360كمك فنرايندامين 
330-6,360خدمات انفورماتيك 

600-11,590بيمه پارسيان
60-3,930گروه پتروشيمي س. ايرانيان

28,350180ايران دارو
190-7,770جام دارو

240,28011,440صنايع جوشكاب يزد
3,270-107,700پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,720-32,710كابل  البرز
206-3,921گروه صنايع كاغذ پارس
197-3,930گروه صنايع كاغذ پارس
1,140-33,860صنايع خاك چيني ايران 

10,970-208,440خوراك  دام  پارس 
490-9,360فنرسازي خاور

141-2,699كارخانجات توليدي شهيد قندي
8,500-161,630پارس  خزر

210-4,002كاشي  وسراميك  حافظ 
1,150-23,630سيمان خوزستان

610-15,800الكتريك  خودرو شرق 
1,090-24,200كيميدارو

13,260460لبنيات  كالبر
680-17,700توسعه معدني و صنعتي صبانور
960-18,950سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

145,1805,770كاشي  پارس 
138-2,636بانك  كارآفرين 

900-17,110ايركا پارت صنعت
440-42,700صنعت غذايي كورش

1,610-80,990پتروشيمي خراسان
87-3,111كارتن  ايران 

470-12,000كاشي  سعدي 
660-15,270كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

16,12020كالسيمين 
16,120500صنايع كاغذسازي كاوه 

32,3201,530آريان كيميا تك
670-18,530فوالد كاوه جنوب كيش

170-14,500توليدي فوالد سپيد فراب كوير
450-13,850كوير تاير

280-24,710الميران 

  گزیده خبر

وحید حاجی پور
  گزارش


